
1 z 2

Koopmans HOUTOLIE

Fyzikálne vlastnosti a technické parametre

Farba bezfarebný s UV filtrom, 11 transparentných odtieňov

Lesk matný

Zloženie na báze prírodného ľanového oleja

Špecifická hustota 0,84 kg/l pri 20 °C

Aplikačné údaje

Nástroje štetec, valček z mikrovlákna, mäkká handrička, aplikácia ponorom

Schnutie 24 hod.

Pretieranie  4 – 6 hod.

Výdatnosť 10 – 15 m²/l (závisí od nasiakavosti povrchu, druhu dreva a spôsobu aplikácie)

Riedenie pripravený na použitie, neriediť

Povrchy drevo v interiéri a exteriéri

Aplikačné podmienky teplota nad +10 °C a relatívna vlhkosť do 85 %

Čistenie nástrojov nitroriedidlo, technický benzín

Pracovný postup

Príprava povrchu Povrch by mal byť pevný, suchý, čistý, bez nečistôt, mastnoty a pod. Max. vlhkosť nesmie pre
kročiť 18 %. Zašednuté drevo očistite vhodným prípravkom (napr. Houtcleaner), ktorý odstrá
ni lišajníky, mach a iné nečistoty.

Technický list

Impregnačný olej na ochranu dreva na báze prírodného ľanového oleja. Je vhodný na drevené 
povrchy v interiéri aj exteriéri. Vytvára vode odolný efekt, reguluje vlhkosť dreva, umožňuje vytvoriť 
hodvábny povrch, hladký na dotyk. Všetky odtiene produktu chránia drevo pred poveternostnými  
vplyvmi (slnko, vlhkosť, zrážky) a UV žiarením. Transparentný odtieň je ideálny pre použitie v interiéri. 

Pri renovačných prácach nevyžaduje predchádzajúce prebrusovanie a odstraňovanie starých náterov. 
Náter je možné použiť na tlakovo impregnované povrchy, ktoré je možné následne natrieť inými alky
dovými lakmi. 

Ideálny na impregnáciu záhradného nábytku (ploty, pergoly, altánky a pod.), chráni záhradný nábytok 
a drevené fasádne prvky.

Výhody
• dlhodobá ochrana 
• intenzívna impregnácia 
• jednoduchá aplikácia 
• šetrný k životnému prostrediu 
• odolnosť proti extrémnym poveternostným podmienkam 
• zvýrazňuje prirodzenú štruktúru dreva
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Odporúčaný pracovný postup Houtolie dobre premiešajte. Naneste štetcom v jednej alebo dvoch vrstách. Medzi nanášaním 
jednotlivých vrstiev je potrebné nechať predchádzajúcu vrstvu schnúť 4 – 6 hod. Náter je suchý 
po 24 hod.

 Na drevo už impregnované produktom Houtolie, ktoré potrebuje renováciu, je možné po očis
tení naniesť jednu vrstvu náteru. Je vhodné naniesť takúto vrstvu 2 krát za rok (na jar a na 
jeseň).

 Povrchy ošetrené Houtolie je možné čistiť vodou, prípadne jemným čistiacim prostriedkom 
určeným na čistenie povrchov chránených olejom na drevo.

Bezpečnostné opatrenia a likvidácia

Výstražné a bezpečnostné opatrenia

 POZOR

 Horľavá kvapalina a pary. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla/
iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. 
V prípade požiaru: na hasenie použite hasiacu penu, oxid uhličitý. Uchovávajte na dobre vet
ranom mieste. Uchovávajte v chlade. Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi /regi
onálnymi/národnými predpismi.

 Ochrana kože – používajte vhodné ochranné rukviace. Ochrana tváre – ak je to potrebné, po
užívajte ochranné okuliare.

 Karta bezpečnostných údajov je k dispozícií na vyžiadanie.

 Tkaniny znečitené produktom skladujte v dobre uzatvorenej nádobe, zalejte vodou ale-
bo nechajte uschnúť v exteriéri z dôvodu nebezpečenstva samovznietenia!

Likvidácia  Odporúčania pre likvidáciu: v súlade s platnými predpismi.

 Ekológia – odpady:  zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

 Kód európskeho katalógu odpadov 08 01 11 – odpadové farby a laky obsahujúce organické 
rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky 08 01 12 – odpadové farby a laky iné ako uvedené 
08 01 11.

Informácie v tomto technickom liste sú uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. Podmienky alebo 
metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo našu zodpovednosť.


